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El Giny ofereix activitats 
per Setmana Santa
n El Giny, el Centre de les Arts 
Gestuals i del Circ de Reus, ha 
dissenyat una oferta formati-
va especial per a totes les edats 
pensada per aquesta Setmana 
Santa. Concretament, entre di-
lluns 14 i dimecres 16, s’impar-
tiran set cursos específics que 
aniran a càrrec del mateix pro-
fessorat del centre. 

Per a nens s’ha programat un 
taller de Circ que tindrà lloc de 
10 a 13 h, que impartirà Salima 
Peippo, i un de Teatre, de 17 a 
19 h, a càrrec de Toni Guillemat. 
Els joves, per la seva banda, po-
den apuntar-se a cursos de Circ 
i Teatre, que realitzaran també 
Micheo i Guillemat, respecti-
vament, de 17 a 19 hores i de 19 
a 21 hores. Pels adults, al llarg 

d’aquests tres dies, hi haurà un 
taller d’Iniciació de Gest i Pa-
raula amb Carles Bigorra, un al-
tre de Mim amb Lluís Graells i 
un Especial de Malabars amb 
Dani Cercós. 

Els preus per a tots els cursos 
és de 21 euros i les inscripcions 
es poden fer al mateix Giny, al 
carrer de Pere Cavallé Llagos-
tera cantonada amb carrer d’As-
torga (al costat de l’Institut Jo-
sep Tapiró), per correu elec-
trònic a reuscultura@reus.cat o 
per telèfon al 977 010 284. El 
Giny també ofereix un curs de 
Dansa vertical i aèria. Aquest 
taller es farà del 12 d’abril al 10 
de maig, a una de les parets de 
les instal·lacions del Pavelló 
Olímpic Municipal.

M Ú S I C A  

Concert-vermut de la 
Joan Colom Big Bang 
n La Joan Colom Big Bang ofe-
rirà un concert-vermut demà 
dissabte 12 d’abril, a partir de 
les 13 hores, al Bar Campus de 
Reus (carrer Sant Llorenç, nú-
mero 1). Es tracta d’una petita 
orquestra amb una molt petita 
formació liderada pel polifacètic 
artista cambrilenc Joan Colom. 
Ell és el cantant, el guitarrista, 
acordionista, percussionista, 
harmònica, trombó, efectes so-
nors, etc. 

B A R R I  D E L  C A R M E  

Informació sobre 
inserció laboral  
n Avui (9.30 hores) tindrà lloc 
una sessió informativa sobre 
el Dispositiu d’inserció labo-
ral del Barri del Carme, una ac-
ció subvencionada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya en el 
marc del Projecte ‘Treball als 
barris’ i cofinançada pel Fons 
Social Europeu. El Dispositiu 
s’adreça a persones que bus-
quen feina, viuen Reus i estan 
inscrites a l’OTG com a deman-
dants d’ocupació.

CO M E R Ç  

Els comerços de Reus donen la benvinguda a la 
primavera amb activitats al carrer 
n Els comerços adscrits al Tomb de Reus celebren aquesta tarda 
i demà la Festa de la Primavera, amb tot un seguit d’activitats i 
actuacions al carrer, com música en directe, perfomance, desfi-
lades de moda, ball, música, actuacions, etc. Els establiments 
participants en aquesta original iniciativa, que l’any passat va 
celebrar la primera edició, ofereixen també descomptes i els que 
vulguin tindran obert fins a les deu de la nit.

ESTER PAGÈS  

En un moment on la política ca-
da vegada està més allunyada del 
ciutadà és bo plantejar-se: Com 
s’ha de fer política al segle XXI? 
Aquesta pregunta és la que van 
voler respondre ahir els tres po-
nents de luxe que va tenir la tau-
la rodona, organitzada pel col·lec-
tiu Reus 1979, aquest grup d’exre-
gidors de l’Ajuntament de Reus, 
constituït l’any passat, i que ahir 
va programar el seu primer acte 
públic. El filòsof i escriptor Jo-

sep Ramoneda, el cap de contin-
guts digitals d’El Periódico de Ca-
talunya, Saül Gordillo, i Josep 
Maria Vallès, catedràtic de Cièn-
cia Política de la UAB, van ser els 
encarregats de reflexionar sobre 
la qüestió al Teatre Bravium. 

Tots tres coincideixen que el 
procés de canvi cap a una altra 
manera de fer política es preveu 
molt llarg però un d’ells, Saül 
Gordillo, va donar el toc de con-
temporaneïtat. Segons Gordillo, 
els polítics han d’incorporar les 
xarxes socials en el seu dia a dia, 
però no com ho fan ara. 

«Crec que han agafat el que els 
ha interessat de les noves tecno-
logies per fer el mateix de sem-
pre», va assegurar. En aquesta lí-
nia, el periodista d’El Periódico 
està convençut que cal «aprofitar 
les tecnologies per canviar a fons 
la manera de fer de les institu-
cions i els partits». Un clar exemple 

d’això, explica, és l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC), «que ho fa 
fora del perímetre dels polítics». 

L’autocrítica dels ciutadans 
és per a Josep Maria Vallès un dels 
pals de paller. «El ciutadà ha d’assu-

mir un paper més actiu que co-
mença en la participació en la co-
munitat de veïns». 

Ramoneda no és «optimista» 
perquè veu una evolució cap a 
formes autoritàries». I va incidir 
en una crisi de representació, de 
confiança i de projecte polític. 

P O L Í T I C A  n  L A  TA U L A  R O D O N A  É S  E L  P R I M E R  A C T E  Q U E  O R G A N I T Z A  ‘ R E U S  1 9 7 9 ’

‘Els polítics han de saber aprofitar 
les xarxes socials com ha fet l’ANC’

L’acte, organitzat pel col·lectiu Reus 1979, va tenir lloc ahir al vespre al Teatre Bravium. FOTO: ALBA MARINÉ

Aquesta és una de les 
tesis que es va sentir a 
la taula rodona sobre 
com fer política 
organitzada pel 
col·lectiu Reus 1979 

Segons Vallès, ‘els 
ciutadans han de fer 
autocrítica i 
assumir un paper 
més actiu’ 

C U LT U RA  n  E S  P O T  V E U R E  F I N S  A L  2 0  D ’A B R I L

Exposició itinerant de ‘Mr. 
Strógonoff ’ al Bar Campus
n El Bar Campus de Reus (al ca-
rrer Sant Llorenç 1) acull fins 
al 20 d’abril una exposició de 
fotos basades en el microfilm 
Mr. Strógonoff, de Gerard Arias, 
David Fernàndez i Víctor Rubio.  

Són imatges extretes d’un 
curtmetratge molt curt (1 minut), 
que va guanyar el primer pre-
mi al Millor Microfilm al Festi-
val Europeu de Curtmetratges 
(FEC) 2014 de Reus, el 16 de 

març. El Concurs de Microfilms 
obliga als participants a realit-
zar un curt de màxim un minut 
en només 36 hores. 

Mr. Strógonoff  explica la 
història de Josep Maria Stró-
gonoff, un apassionat dels viat-
ges de només dos centímetres 
d’alçada, que el dia del seu 80è 
aniversari decideix abandonar 
la llar i tornar a viure aventu-
res com quan era jove.
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